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ADJUDICAÇÃO 

 
 
   
  Raul Paiva de Souza, pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal conforme 
Portaria nº3417/2016 e Decreto nº. 013/2007, no uso de suas atribuições, 
considerando que as propostas apresentadas, atenderam aos interesses do Município, 
estando os preços de acordo com o cotado no mercado, resolve adjudicar as 
empresas abaixo relacionadas: 
 
 

BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP, CNPJ 
05.780.907/0001-34 

     

lote 

únic

o 

Item Descrição Veloci-dades Quant. Valor Unit. Valor Mensal Valor Total 

Ano 

        

 1 Serviços de telecomunicações para 

implantação, operação e manutenção de 

link de acesso dedicado, full duplex, 

simétrica, que suporte aplicações TCP/IP 

e proveja o acesso a Internet nas 

seguintes velocidades: 

30Mbps 1  $  2.500,00   $              2.500,00   $     30.000,00  

        

        

 2 Serviços de transmissão de dados e 

telecomunicações, incluindo a instalação, 

manutenção de rede de fibra óptica e 

prestação de serviços técnicos de suporte, 

conforme especificações técnicas 

obrigatórias descritas neste Termo de 

Referência. 

100Mbps 20  $     475,00   $              9.500,00   $   114.000,00  

        

        

VALOR TOTAL DO VENCEDOR      $144.000,00  

 
Objeto: registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de telecomunicações (conexão com a Internet de acesso rápido), incluindo a 
instalação, manutenção e prestação de serviços técnicos de suporte, conforme 
especificações técnicas obrigatórias descritas no Termo de Referência, por um 
período de 12 (doze) meses, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração conforme edital e seus anexos; Processo Licitatório Nº 070/2016 – 
Pregão Presencial 044/2016 – Registro de Preço 026/2016. 

 
 

Rodeiro, 02 de Janeiro de 2017. 
 
 

RAUL PAIVA DE SOUZA 
Pregoeiro Oficial 
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HOMOLOGAÇÃO 

 
 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo 
assinado, acolhendo a manifestação da Comissão Permanente de Licitação, levando 
em consideração a abertura e julgamento do Processo 070/2016 Pregão Presencial 
044/2016 Registro de Preço 026/2016, tendo cumprido todos os requisitos e princípios 
estabelecidos em lei, Homologa o objeto da licitação supra citada, que tem como 
vendedor abaixo e cujo objeto é: registro de preços para Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de telecomunicações (conexão com a Internet de 
acesso rápido), incluindo a instalação, manutenção e prestação de serviços técnicos 
de suporte, conforme especificações técnicas obrigatórias descritas no Termo de 
Referência, por um período de 12 (doze) meses, atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração conforme edital e seus anexos. 
 

BRASIL RADIOWAVE LTDA EPP, CNPJ 
05.780.907/0001-34 

     

lote 

únic

o 

Item Descrição Veloci-dades Quant. Valor Unit. Valor Mensal Valor Total 

Ano 

        

 1 Serviços de telecomunicações para 

implantação, operação e manutenção de 

link de acesso dedicado, full duplex, 

simétrica, que suporte aplicações TCP/IP 

e proveja o acesso a Internet nas 

seguintes velocidades: 

30Mbps 1  $  2.500,00   $              2.500,00   $     30.000,00  

        

        

 2 Serviços de transmissão de dados e 

telecomunicações, incluindo a instalação, 

manutenção de rede de fibra óptica e 

prestação de serviços técnicos de suporte, 

conforme especificações técnicas 

obrigatórias descritas neste Termo de 

Referência. 

100Mbps 20  $     475,00   $              9.500,00   $   114.000,00  

        

        

VALOR TOTAL DO VENCEDOR      $144.000,00  

 
Rodeiro, 02 de Janeiro de 2017 

 
LUIZ ANTONIO MEDEIROS 

PREFEITO MUNICIPAL 


